
Zápis 
z 12. schůze Rady města Český Brod konané dne 18.5. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný,  Mgr. Janík, MUDr. Blažek, MUDr. Forstová, pí. Raková, p. 
Brom - tajemník města, JUDr. Marková - právnička města 
Nepřítomni: Ing. Kokeš – předseda kontrolního výboru
Omluveni: p. Fořt 
Zapsala: Kopfhammerová
Program jednání:
1. Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej části pozemku PK č. 616/1 v k.ú. Český 
Brod – předkládá Ing. Čokrtová
2. Návrh na schválení  vyhlášení  záměru  na pronájem bytu  v čp.  25 na náměstí  Arnošta 
z Pardubic, Český Brod  - předkládá Ing. Čokrtová
3. Návrh na zrušení usnesení č. 56/2006 ze dne 6.4.2006 – předkládá Ing. Čokrtová
4. Návrh na doporučení ZM revokaci usnesení a vyhlášení záměru na bezúplatný převod 
pozemků a komunikací – předkládá Ing. Čokrtová
5. Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem části areálu hájovny s příslušenstvím 
v čp. 78, Vrátkov – předkládá Ing. Čokrtová 
6. Návrh na schválení uzavření dodatku  k nájemní smlouvě č. 135/2002/FO – předkládá p. 
Fischer
7. Návrh na schválení uzavření dodatku  k nájemní smlouvě č. 130/2005/FO – předkládá p. 
Fischer
8. Návrh na schválení platových výměrů ředitelce příspěvkové organizace Technické služby 
– předkládá p. Brom
9. Návrh  na  revokaci  usnesení  RM č.  71/2005  a  vypuštění  obřadní  síně  v podzemních 
prostorách MKIC z úředně určených místností k uzavření manželství – předkládá Bc. Nekolný
10. Návrh na schválení bezúplatného převodu majetku Města Český Brod na příspěvkové 
organizace Penzion ANNA, Technické služby – předkládá Ing. Čokrtová
                    
Informace 
TALEGA Nemocnice Český Brod s.r.o. – nabídka řešení situace v NsP Český Brod
ANESAN s.r.o. – nabídka na převzetí ambulantních služeb v oboru chirurgie
Kontrola v příspěvkové organizaci Technické služby  

Zahájení
Diskuse
Závěr
Zahájení (1600 hod.) –  p. Fischer zahájil 12. schůzi RM a přivítal přítomné členy RM.
Jmenování ověřovatele zápisu - ověřovatelem dnešního zápisu je Mgr. Janík 

Bc. Nekolný dal návrh, aby bod č. 1, 6 a 7 byl projednán na začátku jednání a potom z důvodu 
přítomnosti zástupce TALEGY s.r.o.  pana MUDr. Tesaře, zástupce ANESANU MUDr. Petra 
Veselky a ředitele NsP Ing. Beránka byly projednány nabídky od těchto společností na převzetí 



ambulantních činností.
Schválení celého programu                                                                          s ch v á l e n o  6, 0, 0 

Návrh na schválení vyhlášení záměru na prodej části pozemku PK č. 616/1 v k.ú. Český 
Brod – předkládá Ing. Čokrtová
Dne 5.4.2006 požádal pan Ing. Jan Klinecký jednatel NOVETA s.r.o. Tuchorazská 17, Český 
Brod o prodej části pozemku PK č. 616/1 v k.ú.Český Brod o výměře cca 1500 m2, který je 
v ÚPD určen jako výhled pro zástavbu. Město Český Brod získalo tento pozemek do vlastnictví 
na základě smlouvy o bezúplatném převodu v roce 2002 od Pozemkového fondu ČR s ohledem 
na to, že je určen schválenou ÚPD k zastavění veřejně prospěšnou stavbou nebo stavbou pro 
bydlení. Vloženo do KN pod č. V-1866/02 v r. 2002. Nyní je pozemek v nájmu „Sady Tuchoraz 
s.r.o.“ Dne 26.4.2006 se uskutečnilo jednání za přítomnosti p. starosty J. .Fischera, p. 
Ing.Klineckého, pí. Ing.Čokrtové - ved. OSM a pí. J.Dvořákové - prac. OSM, kde se ujasnily 
některé souvislosti neuvedené v žádosti. Závěrem bylo konstatováno, že p. Ing. Klinecký bude 
přizván k projednávání této věci do rady města za účelem bližšího vysvětlení své žádosti a 
důvodů, které jej vedly k podání žádosti. 
Ing. Klinecký – podal jsem si žádost o prodej tohoto pozemku z důvodu negativních vlivů – 
vandalizmu, krádeží, které se dějou z důvodu přístupu  z této strany na pozemek pivovaru. 
Nemáme spekulativní úmysly.
Bc. Nekolný – trváte na koupi tohoto pozemku, nestačil by pronájem?
Ing. Klinecký – rádi bychom tento pozemek koupili. 
JUDr. Marková – nelze vyhlásit záměr. Podle nového zákona pokud se vyhlásí záměr na prodej 
pozemku měl by být vypracovaný oddělovací geometrický plán.
Ing. Klinecký – geometrický plán necháme vypracovat na naše náklady
Bc. Nekolný – dal protinávrh na stažení tohoto bodu z jednání, až bude vypracován oddělovací 
geometrický plán, tak vyhlásíme záměr na prodej tohoto pozemku předem určenému zájemci    
                                              s ch v á l e n o 6, 0, 0

Návrh na schválení uzavřená dodatku k nájemní smlouvě č. 135/2002/FO – předkládá p. 
Fischer
Dne 14. 10. 2002 uzavřelo Město Český Brod s paní Helenou Sobíškovou nájemní smlouvu 
č. 135/2002/FO na užívání bytu č. 10 v Českém Brodě, Palackého ul. 1256 na dobu určitou 
od 1. 11. 2002 do 31. 10. 2004. Dodatkem č. 1 ze dne 5. 5. 2004 byla nájemní smlouva č. 
135/2002/FO prodloužena o 2 roky, tj. do 31. 10. 2006. Paní Sobíšková uhrazuje řádně zálohy 
nájemného a služeb a nemá žádné dluhy z minulých let. Žádost paní Sobíškové je přílohou tohoto 
návrhu na usnesení.  
Paní Sobíšková se dostavila osobně na jednání rady města z důvodu projednání navýšení 
nájemného. Rada města po projednání navrhla paní Sobíškové od 1.7. 2006 navýšení 
nájemného ve výši 2 500Kč/měsíc. Paní Sobíšková s tímto návrhem souhlasila. 
JUDr. Marková – paní Řezáčová  by měla zpracovat informaci pro radu města o řešení 
komplexního zvyšování nájmu u nájemníků, kterým končí nájemní smlouva a podají si 
žádost o prodloužení této nájemní smlouvy.  

USNESENÍ č. 89/2006
Rada města Český Brod
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po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů
schvaluje
dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 130/2002/FO, kterým se prodlužuje doba užívání bytu č. 10 na 
adrese Český Brod, Palackého 1256 od 1. 7. 2006 do 31.10.2008, od 1.7. 2006 se
mění
výše měsíčního nájemného, které je stanoveno ve výši 2 500 Kč/měsíčně. 
                                s ch v á l e n o 6, 0, 0

Návrh na schválení uzavření dodatku  k nájemní smlouvě č. 130/2005/FO – předkládá p. 
Fischer
Dne 29. 6. 2005 uzavřelo Město Český Brod se slečnou Zdeňkou Novotnou nájemní smlouvu 
č. 130/2005/FO na užívání bytu č. 15 v Českém Brodě, Palackého ul. 1256 na dobu určitou  
od  1.  7.  2005 do 30.  6.  2006.  Nájemné  bylo  stanoveno  ve  výši  1 500 Kč.  Slečna  Novotná 
uhrazuje řádně zálohy nájemného a služeb a nemá žádné dluhy z minulých let. Žádost slečny 
Novotné je přílohou tohoto návrhu na usnesení.  

USNESENÍ č. 90/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů
schvaluje
dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 130/2005/FO, kterým se prodlužuje doba užívání bytu č. 15 na 
adrese Český Brod, Palackého 1256 od 1. 7. 2006 do 30.6.2007 a od 1.7.2006 se
mění 
výše měsíčního nájemného, které je stanoveno ve výši 2 500 Kč/měsíčně. 

                              s ch v á l e n o 6, 0, 0

Nyní vystoupil jednatel  společnosti TALEGA Nemocnice Český Brod s.r.o. pan MUDr. Tomáš 
Tesař – přednesl nabídku na převzetí ambulantních činností: praktický lékař, vnitřní lékařství, 
kardiologie,  diabetologie,  gastroenterologie  a  hematologie,  fyzioterapeut,  radiologie  a 
zobrazovací metody, klinická biochemie. 
Nabídka: 
1. Převezmeme veškeré věcné, technické personální vybavení zmíněných pracovišť v celém 
rozsahu. Za převzetí nabízíme zaplacení 4 mil. Kč v okamžiku podepsání kupní smlouvy.
2. Pronajmeme  si  prostory  pro  všechna  zmíněná  pracoviště  za  standardních  cenových 
podmínek
3. Do konce roku 2007 budeme platit NsP Český Brod 760 tis. Kč měsíčně tj. 13 680 tis. Kč 
celkem  jako  kompenzaci  hospodářského  výsledku  určenou  na  splácení  závazků  z minulých 
období
Bc. Nekolný – měl dva dotazy, které se týkají nabídky ( k bodu 1. a 2).
V bodě  jedna  nabízíte,  že  převezmete  personální  vybavení  zmíněných  pracovišť  v celém 
rozsahu.
MUDr.  Tesař  –  převezmeme personální  vybavení  ambulantních  pracovišť,  které  jsme uvedli 
v nabídce.
Bc. Nekolný – takže lůžková část zůstane na NsP a městu. Kolik pracovníků by přešlo na vaši 
společnost
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MUDr. Tesař – jedná se o cca 30 – 32 pracovníků
Bc. Nekolný – tímto se neřeší personální problematika NsP. Musíme myslet  na NsP jako na 
celek.
K nabídce v bodě č. 2 – o jak velké prostory má vaše společnost zájem 
MUDr. Tesař – jednalo by se asi o cca 500 m2, které by si naše společnost pronajala.
Bc. Nekolný – dotaz na Ing. Beránka: jak velké jsou prostory v NsP
Ing. Beránek – nevím přesně, ale cca 7 000 m2 (i  se zázemím)

Další  nabídku  přednesl  MUDr.  Petr  Veselka  ze  společnosti  ANESAN  s.r.o.  –  společnost 
TALEGA Nemocnice Český Brod  nás informovala,  že městu Český Brod učiní  nabídku na 
převzetí ambulantních služeb a komplementu mimo chirurgické ambulance. Proto předkládáme 
tuto  nabídku  na  převzetí  ambulantních  služeb  v oboru  chirurgie  od  NsP  Český  Brod.  Tato 
nabídka je nedílnou součástí originálu zápisu.
MUDr. Veselka pokud převezmeme všechny ambulance musí být vyhlášené výběrové řízení?
JUDr. Marková – žádný zákon nám neukládá vyhlásit výběrové řízení.  Ze zákona musí souhlasit 
RM.
Bc. Nekolný – převzala by vaše společnost všechny ambulantní pracoviště
MUDr. Veselka – převzali bychom je kromě lůžkové části.   

Odešel MUDr. Blažek v 1815 hodin

Návrh  na  schválení  vyhlášení  záměru  na  pronájem  bytu  v čp.  25  na  náměstí  Arnošta 
z Pardubic, Český Brod  - předkládá Ing. Čokrtová
Uvedený byt  je jedním ze 6 bytů,  které ZM v roce 2002 odsouhlasilo jako nájemní byty pro 
příslušníky OO Policie ČR. Dne 30.4.2006 byl ukončen nájem v bytě č. 5. Vzhledem k tomu, že 
policie nemá o obsazení tohoto bytu zájem, ZM 26.4.2006 revokovalo část usnesení č. 77/2002.

USNESENÍ č. 91/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr
na pronájem bytu č. 2 v domě čp. 25 na náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod, 2 podlaží, 
kategorie 1, typ 1+kk o celkové výměře 79,20 m2 formou obálkové metody, minimálně za 
cenu 2 500 Kč/byt/měsíčně.

                              s ch v á l e n o 5, 0, 0
Návrh na zrušení usnesení č. 56/2006 ze dne 6.4.2006 – předkládá Ing. Čokrtová
Firma Autic a.s. odstoupila od záměru umístit prodejní automat v naší budově.

USNESENÍ č. 92/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů
ruší
usnesení č. 56/2006 ze dne 6.4.2006.

                                                    s ch v á l e n o 5, 0, 0
Návrh na doporučení  ZM revokaci  usnesení  a  vyhlášení  záměru na bezúplatný převod 
pozemků a komunikací – předkládá Ing. Čokrtová
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Ministerstvo dopravy v Praze svým rozhodnutím č.j.: 22180/1993-230 ze dne 20.8.1993 rozhodlo 
o změnách v silniční síti okresu Kolín . V té souvislosti byly projednány a schváleny převody v r. 
1999. Uvedená usnesení zastupitelstva byla přijata na základě 4 menších  geometrických plánů 
z roku 1994, které byly vyhotoveny podle podkladů uložených u Katastrálního úřadu v té době. 
Digitalizací  katastru nemovitostí  byly zjištěny určité  odchylky,  na základě  kterých již nebylo 
možno  tyto  plány použít  jako podklad  pro  zápis  příslušných smluv  do katastru  nemovitostí. 
Rovněž došlo a stále ještě probíhá jednání ohledně převodu majetku z listu vlastnictví č. 266 – 
vlastník ČR – právo hospodaření SÚS na list vlastnictví č. 3131 – vlastník Středočeský Kraj – 
správa SÚS. Konkrétně se toto dotýká pozemku č.  923/2 ostatní  plocha – komunikace  nám. 
Arnošta z Pardubic v šikmé části od Svaté Trojice po Elektropotřeby. Pozemek č. 923/2 je stále 
veden na LV č. 266 a tudíž není možno s ním nakládat. Jsou činěny kroky k jeho zápisu na LV č. 
3131, aby bylo možno jej následně převést městu.  Není tedy uveden v návrhu usnesení.  V r. 
2004 byly objednány geom. plány nové, a to 2 větší komplexnější, podle kterých je nyní možno 
smlouvy uzavřít.  Geom.  plán č.  1206-473/2004 je  zatím v návrhu.  Katastrálním úřadem není 
potvrzen  z důvodu probíhajícího  jednání  s firmou  NELI  a.s.  Vyškov  ohledně  patek  u  stavby 
v jejich vlastnictví. Nelze tedy  s jistotou vyloučit, že dojde ke změně výměry pozemku č. 852/8.

USNESENÍ č. 93/2006
Rada města Český Brod
A)  po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů
doporučuje
Zastupitelstvu města Český Brod revokovat usnesení zastupitelstva č. 52/1999 ze dne 28.4.1999, 
č. 53/1999 ze dne 28.4.1999 a č. 63/1999 ze dne 23.6.1999 a
B)  podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr
na vzájemný bezúplatný převod (darování)  pozemků a komunikací takto:
1)  z vlastnictví Středočeského Kraje do vlastnictví Města Český Brod:
a) dle geometrického plánu č. 1174 - 423/2004:
- pozemek č. 914/12 ostatní plocha - chodník o výměře 259 m2,
- pozemek č. 914/13 ostatní plocha - chodník díl „e“ o výměře 2 m2,
- pozemek č. 914/14 ostatní plocha - komunikace a chodník o výměře 860 m2,
- pozemek číslo 920/20 ostatní plocha - chodník díl „k“ o výměře 26 m2,
b) dle geometrického plánu č. 1206-473/2006:
- pozemek č. 852/3 ostatní plocha - komunikace a chodník díl „a“ o výměře 2 072 m2,
- pozemek č. 852/8 ostatní plocha - komunikace a chodník o výměře cca 11 116 m2,

2)  z vlastnictví Města Český Brod do vlastnictví Středočeského Kraje:
a)  dle geometrického plánu č. 1174-423/2004:
- pozemek číslo 920/4 ostatní plocha - komunikace o výměře 716 m2,
- pozemek číslo 920/19 ostatní plocha - komunikace o výměře 1 702 m2

b) dle listu vlastnictví číslo 2108 resp. 10001:
 - pozemek číslo 2012 ostatní plocha - komunikace o výměře 3 640 m2.    

                             s ch v á l e n o 5, 0, 0
Návrh na schválení vyhlášení záměru na pronájem části areálu hájovny s příslušenstvím 
v čp. 78, Vrátkov – předkládá Ing. Čokrtová 
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Kolínská lesní společnost byla usnesením RM č. 38/2006 pověřena pěstební a těžební činností 
v městských lesích. Výše uvedený předmět nájmu je nájemci pronajímán za účelem poskytnutí 
zázemí jejich podnikatelské činnosti.  Po dobu zveřejnění záměru budou dojednány podmínky 
výše  nájemného,  které  doposud činilo  10 000 Kč měsíčně.  Součástí  pronájmu jsou 2 byty  o 
výměře 64,9 m2 a 72,9 m2.

USNESENÍ č. 94/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr
na pronájem části areálu hájovny s příslušenstvím čp. 78 v obci Vrátkov na dobu určitou do 
31.12.2010 předem určenému zájemci Kolínská lesní společnost, s.r.o. Labská 14, Kolín 
s povinností údržby a provozu celého areálu na vlastní náklady.

                             s ch v á l e n o 5, 0, 0

Návrh na schválení platových výměrů ředitelce příspěvkové organizace Technické služby – 
předkládá p. Brom
První platový výměr je pro první měsíc  působení paní  ředitelky ve funkci navržen bez 
osobního příplatku, neboť osobní příplatek může být přiznán až v následujících měsících. 
Příplatek za vedení je navržen v nezměněné velikosti, základní tarif je navržen v souladu 
s nařízením vlády  dle  započitatelné  praxe.  Druhý  platový  výměr,  který  je  stanoven  od 
druhého  měsíce  působení  paní  ředitelky  je  navržen  s osobním příplatkem,  příplatek  za 
vedení zůstává nezměněn, konečný platový výměr ředitelky bude navržen po 3 měsících 
působení ve funkci.

USNESENÍ č. 95/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , v platném 
znění a na základě zákona č. 143/1992 Sb., o platu, ve znění pozdějších předpisů a nařízení 
vlády  ČR  č.  330/2003  Sb.,  o  platových  poměrech  zaměstnanců,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 
schvaluje  
platové výměry ředitelce příspěvkové organizace Technické služby Český Brod. 
Originály  platových  výměrů  jsou  uloženy  u  tajemníka  MěÚ  v  personálních  spisech 
pracovníků  tak,  jak  ukládá  zákon  č.  101/2000  Sb.,  o  ochraně  osobních  údajů  v 
informačních systémech.

                             s ch v á l e n o 5, 0, 0

Návrh  na  revokaci  usnesení  RM  č.  71/2005  a  vypuštění  obřadní  síně  v podzemních 
prostorách  MKIC  z úředně  určených  místností  k uzavření  manželství –  předkládá  Bc. 
Nekolný
Dne  6.4.2005  přijala  Rada  města  Český Brod  usnesení  č.  71/2005,  kterým stanovila  úředně 
určenými místy k uzavření manželství obřadní síň Městského úřadu, Husovo nám. 70, Český 
Brod a obřadní síň v podzemních prostorách MKIC, nám. Arnošta z Pardubic 1, Český Brod a 
dobou pro uzavření manželství pátek. Sňatek na jiném místě než úředně určeném a v jiné době 
než úředně určené je možný za poplatek 1 000,- Kč.
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Dosud obě obřadní síně, tj.  obřadní síň v budově MěÚ i obřadní síň v podzemí MKIC, jsou 
vedeny  jako  úředně  stanovená  místa  k  uzavření  manželství  ve  smyslu  zákona  o  správních 
poplatcích  a  tudíž,  pokud  se  svatební  obřad  koná  v  úřední  den,  tj.  v  pátek,  nedochází  k 
zpoplatnění.          
Vzhledem k tomu, že údržba a příprava obřadní síně v podzemních prostorách vyžaduje zvýšené 
náklady,  doporučuji  zachovat  úředně  určeným  místem  pouze  obřadní  síň  v  budově  MěÚ  a 
uzavření manželství  v podzemí,   jakožto uzavření manželství  mimo úředně určenou místnost, 
zpoplatňovat  správním poplatkem 1.000,- Kč v souladu s položkou 12  písm. c) přílohy zákona o 
správních poplatcích.    
Položka 12
c) Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou 
místnost  Kč 1 000

USNESENÍ č. 96/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů
revokuje
své usnesení  č. 71/2005 a 
vypouští 
obřadní síň v podzemních prostorách MKIC, nám. Arnošta z Pardubic čp. 1, Český Brod, z 
úředně určených místností  k uzavření manželství.

                             s ch v á l e n o 5, 0, 0
Návrh  na schválení  bezúplatného  převodu majetku  Města  Český Brod  na příspěvkové 
organizace Penzion ANNA, Technické služby – předkládá Ing. Čokrtová
Majetek převedený na Penzion ANNA se stal pro město Český Brod nepotřebným z 
důvodu stěhování odboru dopravy. Ředitelka Technických služeb požádala město o 
výpomoc a z důvodu obměny výpočetní techniky jí byl nabídnut uvedený majetek. 

USNESENÍ č. 97/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů
souhlasí
s bezúplatným převodem majetku Města Český Brod na příspěvkové organizace:
Penzion ANNA
Sedací souprava – pořízeno v r. 1996
Stůl jednací       -   pořízeno v r. 1999
Technické služby
Počítač DTK Apri 80 – pořízeno v r. 1999
Tiskárna Hewlett 5L  -  pořízeno v r. 1996

                             s ch v á l e n o 5, 0, 0
Informace: 
Kontrola v příspěvkové organizaci Technické služby  
Na základě pověření Rady města ze dne 29.3.2006 proběhla kontrola v příspěvkové organizaci 
Technické služby města Český Brod. 
Zápisy o průběhu  kontroly jsou  přílohou informace. 
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1) Hospodářský výsledek za rok 2005 bude do 31.5.2006 mimoúčetně  nastaven 
účetní  TS pí.  Nešpůrkovou ve spolupráci  s jejich daňovou poradkyní  Ing.  Pospíšilovou. 
Opravený výkaz  (výsledovka)  roku 2005 bude k dispozici  k nahlédnutí  před  zasedáním 
zastupitelstva, které se bude konat v červnu 2006.   
2) Příspěvková organizace  TS města  Český Brod nevedla  účetnictví  průkazným 
způsobem. 
3) Při nahlížení do dokladů roku 2005 byly zjištěny další závažné skutečnosti,  kde 
některé měly vliv na stanovení hospodářského výsledku za rok 2005.  
Návrh řešení
1) Doporučujeme  do  30.6.  2006,  aby  příspěvková  organizace  zajistila  opatření 
navržená v zápisech z kontroly.
2) Bylo  by  vhodné  provést  následnou  kontrolu  v  Technických  službách  (do 
31.7.2006) a zjistit, jestli napravila veškeré zjištěné nedostatky. 
3) Prosíme  posoudit  žádost  nového  vedení  Technických  služeb  na  provedení 
externího auditu v této organizaci.
Doporučení:
Provádění  průběžných  kontrol  u  všech  příspěvkových  organizacích  zřízených  městem 
Český  Brod  během  roku,  jak  ukládá  zákon  250/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech 
územních rozpočtů, aby se předešlo zkreslenému hospodaření těchto organizací a zamezilo 
nehospodárnému vynakládání prostředků rozpočtu města. 

Bc. Nekolný – zjištěné nedostatky v účetnictví příspěvkové organizace Technické služby jsou 
odstraňovány, ale ještě nejsou odstraněny úplně. Příspěvková organizace Technické služby 
porušila zákon o účetnictví a zákon o rozpočtových pravidlech. V PO Technické služby by měl 
být proveden Audit. Dále by měl být vytvořen kontrolní systém, který by zamezil těmto 
nedostatkům v příspěvkových organizacích.
Rada města ukládá finančnímu odboru vypracovat návrh opatření zřizovatele. 

USNESENÍ č. 98/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů
bere na vědomí
informaci o provedené kontrole příspěvkové organizace Technické služby a zároveň
schvaluje
objednání Auditu pro příspěvkovou organizaci Technické služby. 

                             s ch v á l e n o 5, 0, 0
Jednání bylo ukončeno v 1850 hodin 

Ověřovatel zápisu: Mgr. Janík

Jaromír Fischer
                                                                                   starosta města
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Usnesení
z 12.  schůze Rady města Český Brod konané dne 18.5. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

USNESENÍ č. 89/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů
schvaluje
dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 130/2002/FO, kterým se prodlužuje doba užívání bytu č. 10 na 
adrese Český Brod, Palackého 1256 od 1. 7. 2006 do 31.10.2008, od 1.7. 2006 se
mění
výše měsíčního nájemného, které je stanoveno ve výši 2 500 Kč/měsíčně. 

USNESENÍ č. 90/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. m)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů
schvaluje
dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 130/2005/FO, kterým se prodlužuje doba užívání bytu č. 15 na 
adrese Český Brod, Palackého 1256 od 1. 7. 2006 do 30.6.2007 a od 1.7.2006 se
mění 
výše měsíčního nájemného, které je stanoveno ve výši 2 500 Kč/měsíčně. 

USNESENÍ č. 91/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr
na pronájem bytu č. 2 v domě čp. 25 na náměstí Arnošta z Pardubic, Český Brod, 2 podlaží, 
kategorie 1, typ 1+kk o celkové výměře 79,20 m2 formou obálkové metody, minimálně za 
cenu 2 500 Kč/byt/měsíčně.

USNESENÍ č. 92/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů
ruší
usnesení č. 56/2006 ze dne 6.4.2006.

USNESENÍ č. 93/2006
Rada města Český Brod
A)  po projednání podle § 102 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů
doporučuje
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Zastupitelstvu města Český Brod revokovat usnesení zastupitelstva č. 52/1999 ze dne 28.4.1999, 
č. 53/1999 ze dne 28.4.1999 a č. 63/1999 ze dne 23.6.1999 a
B)  podle § 39 odst. 1) zákona č. 128/2000Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr
na vzájemný bezúplatný převod (darování)  pozemků a komunikací takto:
1)  z vlastnictví Středočeského Kraje do vlastnictví Města Český Brod:
a) dle geometrického plánu č. 1174 - 423/2004:
- pozemek č. 914/12 ostatní plocha - chodník o výměře 259 m2,
- pozemek č. 914/13 ostatní plocha - chodník díl „e“ o výměře 2 m2,
- pozemek č. 914/14 ostatní plocha - komunikace a chodník o výměře 860 m2,
- pozemek číslo 920/20 ostatní plocha - chodník díl „k“ o výměře 26 m2,
b) dle geometrického plánu č. 1206-473/2006:
- pozemek č. 852/3 ostatní plocha - komunikace a chodník díl „a“ o výměře 2 072 m2,
- pozemek č. 852/8 ostatní plocha - komunikace a chodník o výměře cca 11 116 m2,

2)  z vlastnictví Města Český Brod do vlastnictví Středočeského Kraje:
a)  dle geometrického plánu č. 1174-423/2004:
- pozemek číslo 920/4 ostatní plocha - komunikace o výměře 716 m2,
- pozemek číslo 920/19 ostatní plocha - komunikace o výměře 1 702 m2

b) dle listu vlastnictví číslo 2108 resp. 10001:
 - pozemek číslo 2012 ostatní plocha - komunikace o výměře 3 640 m2.    

USNESENÍ č. 94/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů
vyhlašuje záměr
na pronájem části areálu hájovny s příslušenstvím čp. 78 v obci Vrátkov na dobu určitou do 
31.12.2010 předem určenému zájemci Kolínská lesní společnost, s.r.o. Labská 14, Kolín 
s povinností údržby a provozu celého areálu na vlastní náklady.

USNESENÍ č. 95/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , v platném 
znění a na základě zákona č. 143/1992 Sb., o platu, ve znění pozdějších předpisů a nařízení 
vlády  ČR  č.  330/2003  Sb.,  o  platových  poměrech  zaměstnanců,  ve  znění  pozdějších 
předpisů 
schvaluje  
platové výměry ředitelce příspěvkové organizace Technické služby Český Brod. 
Originály  platových  výměrů  jsou  uloženy  u  tajemníka  MěÚ  v  personálních  spisech 
pracovníků  tak,  jak  ukládá  zákon  č.  101/2000  Sb.,  o  ochraně  osobních  údajů  v 
informačních systémech.

USNESENÍ č. 96/2006
Rada města Český Brod
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po projednání podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších 
předpisů
revokuje
své usnesení  č. 71/2005 a 
vypouští 
obřadní síň v podzemních prostorách MKIC, nám. Arnošta z Pardubic čp. 1, Český Brod, z 
úředně určených místností  k uzavření manželství.

USNESENÍ č. 97/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102 odst. 2) písm. b)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění 
pozdějších předpisů
souhlasí
s bezúplatným převodem majetku Města Český Brod na příspěvkové organizace:
Penzion ANNA
Sedací souprava – pořízeno v r. 1996
Stůl jednací       -   pořízeno v r. 1999
Technické služby
Počítač DTK Apri 80 – pořízeno v r. 1999
Tiskárna Hewlett 5L  -  pořízeno v r. 1996

USNESENÍ č. 98/2006
Rada města Český Brod
po projednání podle § 102  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  ve znění pozdějších předpisů
bere na vědomí
informaci o provedené kontrole příspěvkové organizace Technické služby a zároveň
schvaluje
objednání Auditu pro příspěvkovou organizaci Technické služby. 

           Jaromír Fischer
            starosta města
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